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Post,a.s Literaries 
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Parèntessis 
El Bisbe Toms en un de s~ múl- I manem I. parAula' d.! aqueixa c~re· i 

tiples acerts apostòlics consagra com ' cia Jove , netamenl moderna I ade!l' ¡ 
a Olp d'apostolat seglar a n)En Jau- çada que dom i llp.11 a:unb seny i cor la ! 
me· Ravent6s, el dictador d'aqueixes ·sag,nd. liermenèulica enfront de to· ! 
cProses de bOll seny', quin volum ta poetjjzoció arriscada. I 
cinquè acaba de <lonar et .Foment Primer a vos. Mossèn Uad6, no· I 
de Pietat Catalana', ble arn le que tinc més a tret per es- I 

A.,!es • Proses de oon seny> falten catir, format en les nules ausetanes, 
comentadors que les esp.ndeixin en l'època més activa per l'elaborn· I 
c. om cal. SI. Ja nostra lltêratura li ció d'un cenacle d'alt. i fort. efecti'

l é,;de fretura una critica que tenl. vltat aposlòl ica. Des¡Jfò. als Serra I 
ert temps dels lIart, Sard~~ MUlIs; Esturi, als Vilatim6 . als Cardó~ als 
MaraiaU i .ltres. enlre els que no T.rré, .Is .... qui més cilar? Diguin I 

. volem deixar de cítar l ~ En Pran· I Iols, o Un solmm':lIt~ les parl:1ules que ¡ 
cesc Rierol., més la troba en manca .mpliin les insinuacions desconc.r- I 

aqueixa literatura didacto ·soci.1 que !adores d'En J. Lleonar!. 
vé a çontr.rre.l.r ¡'onad. de prosti- Stall, Fü.rSI.r, Ruiz Amado, P. 
lució del seny I del senlimenl que a· Miquel d' Esplugues, Mary Wood 
rnen.ça amb el més .ant I sagrat Alien, i ultimament G. Gonzelez 
que promet Ilasso líruelll d'olla fila. Carr~ño ens han all [çonat. I sembf<1 -
consecució del més .11 fi a qu~ pu· va'ns estar sobre lerrer ferm, però I 
gul aspirar un poble. VII! en Lleouorl i ens. deixa en ca- I 

A En Lleonarl li hem perdonat menç "nenl <le desorientació, perOla-I 
sempre I. nota breu, el comentar! néixer en aital estat ~s més que pe: 
simple, .1 papello~lg lleuger entorn ,ili.,. pels qui naveguem .Ierrats, . , I 
d. qualsevol obra liter~rla . Però ens aferrats, a I. més ortodoxa tnula de 
deixa M.concertats al lIeg~·1I SOn salvació. 
.Comentari> al volum c!nqué de Ics Mossèn Uui, G. Plo, nostre amic 
cProse~ de bon seny) di B.n Jaume i company, qui sembla col 'laborar 
Raventós. Alió de :-.no deixa de ell tat. sentits en la ,Pàgina> d' En 
dissimular el senyor Raventós, algu- Ueonort, e.tarà, pot ser, en condi· 
na d'arcaisme social .esplaen1, en ckms' de trau(e 'ns aqueixa boirina 
les seves ,fanlasies bibliques>..... que s'ha posat enlre noslra visió i· 
ell punts doctrinals d'atrel cristiana, deològica i una figura pe.! d,'més ; 
(encata com noi) domèslica i ci.ilit· slmpàlica.:· I 
zad. (?) els que podran f~r més de Re.tem esperant aqueixa gtàcia I 
bé a les bnlmes del seu parlicular de carilal intel·leclu.1 qUè 's lona· , 
públlc>,-Som nosaltre. qui sobta- lIIenll en I. lé I ell els principis d'una 
lIem això darrer, I abans d'entrar en sana moral crisliana, 
amarg tomenlarl de cOlllenlaris, de- Anto" Busquets i Pl1nset. 

IFUT-aOLI 
Díes 24 i 25 A les tres de la tarda 

GRANDIOSOS PARTITS lKTER·REGIONALS 

"UNiÓ SPORTIIIG" de Madrid 

uc. d'E. MANRESA F. C.u 

Associació de la Premsa de 
Manresa I Comarca 

.,Ci;cplar llis. SOC!'; 

Acotdlllla;pet aquesl Consell Di· 
r8cliu ;' una ,~Isifa ofitial 8 la Còope
ratin de Periodistes per a la Cons· 
truccló..te Cases Bata!es, de Barce· 
lona, la qual tindrà lloc el dia 26 del 
corrent ones, es la avinenl.ls se· 
nyor& associats per si desll¡:en .s· 
slstir-hi el Qual deuran comunicar·ho 
a n'aquesta Pre:ddència o 8 la llibre
ria Torra, de la Plaça de l'Om, per 
tot el di_o n d'''9u~,I.me s, .... , -

L. SlJ~ íIF~'I!qjoa,:~e!:~ ell el 
tren d' un quarl de vui~·ael mali, i de 
arribada a la capitnl es v l.sitarà fot 
se¡¡ult dita Cooperallva i després a· 
quelta Associació de I. Prems. Di.
ri., sa ·aiQ!lot.co d.;f P~ble;que en 
la matelm. ·.Íltitat ·eat1 '. instal·l.da, 
l'Institut d'Esludis Catalans i les o· 
bres de l'Exposició d'indústries Elèc· 
triques, 

Manresa, 20 desembre 1922, 
El Pre.ldMI, felip N. Pujades, 

Eduard Lladó 
Japdiner 

Q¡nstruccló II!J.l~jameot : 4!t" jar· 
dll1$, plante., iIlbi'es· ¡ · ·ci~".' i de 
101.s c).a .. e •. -LLEVORS de flors, 

verdures I torral¡¡es 

;~~~~e~~: ~IC~; ~en~~adaPuta'aa 

Camp del Centre 

PARAULES 

Déu vos guard al llegidor 

No se si és de bon ésser COf1/2n· 

ça, una nova secció ell Ull diariJ en 
vigllia de {esles. Jo no diré pas, ni 
nt hllindrli forl, Que això sigui ca· 
sa de bor¡ auguri, però m'ha plagui 
de fer· ho. Mha semblat QU~ mai 
trobaria res tan bell i amable per 
cometu;ar, rom un 'feliç Nada/. 
cridat amb tota r ànima. 

També hi ha Ull ai/re aventtllge 
ell .començar avui les meOe! cpa~ 

·raule,>. Es probablú¡ue tu tes lle
geixis demà, lot (ent la digestió d. 
un monstruós apet} prodigi de sun
tuositat culinària, o qui sah si aca
bant de saóoretjar una enorme cui· 
xa de pollastre, d'allò mes ben es· 
peç[¡¡¡Ja, 

Si és ai:ri, no dubto que el bon 
sabor que et restara. a la boca et 
predlspusarà a la beneooMllcia. 

Hi ha Ull Intim vei!latgt entre er 
COr i el paldor I /re pensat aprofi
tar·me'n 

Aixi doncs llegidor, pa"sa unes 
joioses (estes de Nadal i menlal
ment dónem la mà perquè encal 
xem amó fra!1quesa caso/una mel/
tres el dic, a reveure. 

Galdrlc 

Tartana .s ven. Informara: Jo
sep Ci1Sl1juana,Mu-

IH, PLA D~ BAOe~ 
Z2!$_ 

Nadah~.'8 

Oració del penediment 
Fill del pec.! i la mel:tida 
sOC ca.st1g.t en ellurment. 
Senyor! oiu l' àninlll que crida 
sola del vostre puniment. 

M ' he rehtegat en 1<'1 rni!èri9; 
r instiht de carn manà el meu cos; 
Ia t am, Ja Carn era la meva dèria: 
riure i besrr Sfns~ repos 
) posar l' !nh:nci6 provocativa 
en la pa,,,ul. i en els ulls 
¡ en la rialla sen~iliva 

que era un teixit de mals esculls. 
H< dit paraules d~ golalr.ria 
i lIe blasma! del vo'tre nom 
i eno reia de tol i possv. ironia 
a la loç de tOI·hom, 

Eln quedava amb l'Intenció per dinS 
ben conlníria de lo que jo dèla 
Senyor, h~H fet pktrosos mos camins 
car qua'l plofa\'en jo Ol' enreia 
i ara duc l' àll1m<l s¡:¡ gtlanta 
i despietat el meu desil 
i mentre ploro hi ha u,a veu Que canta 
com si es burlés de mi 

H. dal un 10mb I" meva vid. 
l, en I» g ir.lIgo," del meu corriol, 
duc l' ~" im. condolida 
i tremolo de por d' iln:U fot sol 
i aixeco el rOslre 
en la prcsendiJ vostre 
ben confiat en Vos ; 
re~o ben poc a poc el Para·Noslre 
i el Irouo dolç I pietós 
i se 'm acima un xic Ja vida 
í esliç contenl del patir: 
Si el goig d' un jorn er. meni ida , 
la Jolor és veri!"t en non camr. 

La llum del meu penedimenl 
~1Il dóna una serc ¡JfI (' onfiança; 
Vos e.m tre.url!u c1d l unneol; 
Vos coneixeu la n-,(':va gran frissança; 
s ab~u ci mr.u cl~ s ig i Ja meva ¡!lleudó 
i la fe amb que us imploro 
I en lindreu compassió. 

Per aquet miracle d' amor amb que ploro 
larèu la meva vid. reposada 
plena de Vos eternament. 
He posat I. meva ànima en la mIrada 
i u:.:, he mlrat en la Creu, g~m.e:nt, 
i amb la mlr.da us he dat una besada 
i en I. besada el meu pe"adimenl 
i he sentit la vostra sang que corri. 
i úegolava Iol el voslre cos 
i jo amb els alls us ""trenyia 

I us "olia treure <1el turment airòS 
i crucl[lcar·hi la meVa ànima perverso 
i cruciliear' hi el pecal que viu tn mi 
1 veure tota Ja meva sang dispersa 
pel llarg del meu cami. 

Senyor, pel meu penediment 
feu-m e la viut!. cia/a! 
U. ho demo"o p"r la Ver· Mare 
que safrio del vostre !ofrlmenl; 
Us ho demana per la voslra san" 
que ha red imit el mon gement, 
Vos qui 'ou l'anyell blanc 
sacrificat pel nostre salv~1Inen1; 
Vos qui féreu del re' totes les co.es 
I Iotes les coses resplande;l(en de Vos 
I en el si fecond de les e.poses 
continueu el món, miserícord1-6s; 
Vos qui en la Oell perdonàreu al ¡¡adre bò 
i diguéreu: .Tinc sel!. 
i morireu com u na lnomensa llò 
de la branca de J.lel. 
Vos qui diguér.": .Tot s'b. tonsu,".t., 
bé faréu que s'ncavl el meu neguit, 
Vos qui morireu per la meva Iniquitat 
l per la vostra t.'oJor EOC penedit. 
Vos qui em doròreu o la Verge per mare 
I a Sani Joan per com panyó 
i us en pujàreu fins. rEtern Pare 
per" supllcnr nostre perdó, 
féu la m~va ànima el.ra 
I la meva vida plcna de cl",(J. 

Vos qui veniu lluet·nue! 
en el fons d'una eslablia 
i tremel.u de fret 
i de la gebra que en els cors es cong,l. 
Vos que veniu al noslre cor, Déu de l'Euc.

[rioUa! 

Jo wc la casa esquerdada 
011 hi penelren el fret i el vent 
I l'ànima ~s congelada 
i esporuguida del tutltlenl. 
Adobeu les gOlelleres 
d'aquesta casa que és per Vos; 
qlle el mal temps llisqui ran de vidrferes 
I no m'inquleli el seu IronIOlI.lrós. 
Vos qui ell les tempestes vct..ndcres 
hi poseu el braç vigorós 
i sou el crnam~nt tot Poderós. 

Per aqucU.n estrellO!! del voslre nailement~ 
pel bou, I. noula i rase 
I pel neg"1t de la Verge que no Irobà a.:uIlJ

[menI 
en cap caso, 
feu·me la vida clara elernament, 
Jesús, Fill de Déu Omnlpolenl! 

Sm',\oOlI PERARNAU 

Manresa , N.d.11922. 
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~ Festes de Nadal i Any Nou ~ 
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~ ~ m Procureu •••• no falti a la VQstra taula ~ 

~ l'exquisit I 
~ ~ 
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ELS ESPORTS Gran regal I RAMON VALL 

I a lots el~ compradors del nou esta· ) c.:orr •• p~n •• 1 d61' Agent 4e O'u-
Són esperats amb frelura eis dos b\1menl en virl8. tomuns generosos 1"\ Bor .. de Barcelona 

partits ¡nler·re¡ion.l, que's jugaran I anl ... ts de nf\AUs l'BOVÉ c,.0 .. '-il 1l.9:~,A~PN!¡NII:GRR. 
demà en ef ClImp de nostre Centre I d t,,2~<i,.. , .' . .,;>< .• qu~4;~IiT.; .8 •• -:teli' ... 606 
, . rre etil e YK:II, ¿u. MANREIA 

d ~ports ~ntre el • M<lnresR :. C.> El qui compri per v. lor de 5 pes' O •• pat1.: Ole.lob.rabl,. d. 7. 9, moU, 
II.Umó Sportl~g. de M.<l~ld, re- Stles dGs de el dia 23 del present, ' • t d. 8a9, llU, 
!orçad~ amb equlplers del Reial Club fins.1 5 de gener se li regalarà una 1 •• Ii.. d. 9. 12, mati 

¡a era hor." de que .ls .Ioclonats participació de la Loteria del sorteig S'encarrega de la compro·vendo 
se'l~ concèdlSslIl algunes lardts d< dels Rei" No duolar dels bOllS .rti- de tola classe de v~!ors al compJftt 
veritable fut·bol. cIes que servirà a vost:~ aquesta sa 1.a p!~ços. CêdLlles ArllecJfoes. 

L'Qntusiasmo que rejl;na entre 1'.- CSia, pr~veu-lQs i us en convence- Moneòea Estr~nreres en ISUlleIlI i 
lició en grandiós, I au¡:urem al Cen· reu. Xecs en I. Boro. de 6.rceloD~, tD' 

tre d'Esporl. un exil segur, . IregauI pòl!ça d'Aital. que és el 
Ara sols manca Que noslres ioga· .:"n •• ~ •••• ~Ii~. if[nUU b .... I 6nic dgèúment IIU~ · DiJUntlb.. .1 
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